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  ا�ديرية�العامة�للضرائب

  

  مديرية�التشريع�والتنظيم�الجبائي#ن�

  

  82017جراءات�الجبائية�لقانون�ا�الية�لسنة�أهم�حول�ب-غ�للجمهور�

  
��ا�ديرية�العامة�للضرائب�إ�ى�علم�الجمهور��5جراءات�ذات�الطابع�الجبائي�ا�تضمنة�(ي�قانون�ا�الية�لسنة�أهم�تن

2017  

  ) : م.ق.ر(اجراءات�تتعلق�بالرسم�ع?ى�القيمة�ا�ضافة�

والنسبة�العادية��% 09إQى��% 07النسبة�ا�خفضة�من�ا�تعلقة�برفع�نسبة�الرسم�ع?ى�القيمة�ا�ضافة� -

 :وأثرها�ع?ى�Uسعار��% 19إQى��% 17من�

 :ع?ى�رفع�نسبة�الرسم�ع?ى�القيمة�ا�ضافة��2017نص�قانون�ا�الية�لسنة�

 بخصوص�النسبة�ا�خفضة��% 09إ�ى��% 07من� �

 بخصوص�النسبة�العادية��%19إ�ى��%17من �

  ) : قائمة�غ��XYشاملة: (يبقى�تعديل�هذه�النسبة��Pيؤثر�مباشرة�عKى�أسعار�ا�نتجات�والخدمات�Fتي�ذكرها�

 الخ^[� -

- �� السميد�والكسك`_

 5ختبازدقيق� -

 ) ،�سائل�أو�بودرة�بما�فklا�حليب�الرضع)ا�علب�(ي�أكياس�أو�(ي�علب(الحليب�بجميع�أشكاله� -

 oدوية� -

 السكر� -

 زيت�فول�الصوجا  -

- � ة
ّ
�وا�سوق �ا�ستوردة �تلك �باستثناء �والخضروات، �ا�ضافة�الفواكه �القيمة �عKى �بالرسم �ا�دينYن �قبل من

�:  م-حظة( �ا�ضافة، �القيمة �عKى �بالرسم �يعت^�XكمدينYن Pسواق�o� �(ي �سلعهم �يعرضون �الذين البائعYن

 )والتّجار�الصغار

 عقود�تأمYن�oشخاص -



 أجل�اقتناء�أو�بناء�مساكن�فردية�عمليات�القروض�البنكية�ا�منوحة�للعائzت�من -

 بالجيوب�الخاصة��بأمراض�ا�عدة�عمليات�البيع�ا�تعلقة -

 أمYن�ا�تعلقة�بأخطار�الكوارث�الطبيعيةعقود�الت -

 �بل� -

 الحصادات�الدراسة��ا�صنوعة�(ي�الجزائر -

 الورق�ا�وجه�بصورة�حصرية�لعمليات�إنتاج�وطبع�الكتب -

- � عملية��بداع�و�نتاج�والنشر�الوط���للمؤلفات�وoعمال�عKى�الحامل�الرقم

العقارية�عKى�ا�دى�ا�توسط�والطويل�بما�فklا�تلك�الجزء�ا�تعلق��بتسديد�القروض�(ي�إطار�عقود�القروض� -

 .ا�رتبطة��بالقرض��يجاري�العقاري 

  .إن�مجموع�البضائع�والخدمات�ا�عفاة�ال���ذكرت�منتجا�kا�وخدما�kا�أعzه�غ�XYمعنية�برفع�oسعار�بفعل�الرسم

  .% 2بالنسبة�للمنتجات�غ#]�ا�عفية،�يكون�Uثر�ع?ى�Uسعار�بنسبة�

قارورة�سائل�غسيل�. دج�51.00يصبح�سدج 50,00غ�من�العجائن�الغذائية�ال���سعرها��500عKى�سبيل�ا�ثال،�علبة�

  .دج�122.40دج�إ�ى��X�120.00تفع�من�سoواني�

  :حا`ت�خاصة�

 01اعتبارا�من�يخضع�من�الرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة�ا�عفى�سابقا�) خليط�البوتان�وال^Xوبان( البي^Xويصبح� -

� �ا�ضافةل 2017جانفي �القيمة �عKى �للرسم �ا�خفضة �بـ�لنسبة �غ�XYموجه�. % 9: ا�قدرة �oمر�بمنتوج يتعلق

 .للعائzت

ال���كانت�سابقا�خاضعة�للرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة�بنسبة�مخفضة��خدمة��قبال�عKى�5ن�Xنتستضبح� -

 .%19العادية�بـللنسبة��2017جانفي��01خاضعة�اعتبارا�من�

� �الثابت �dنc]نت �ع?ى �dقبال �يبقى �(غ#]�أنه �) ADSLمثال �غاية �إQى �ا�ضافة �القيمة �ع?ى �الرسم �من �31معفى

�[l2020ديسم.  

  : يKي�كما% 9تبعا�لهذه�التغXYات،�تتلخص�البضائع�والخدمات�الخاضعة�للرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة�بنسبة�مخفضة�بـ�

  

 توجاتنبيان�ا� رقم��التعريفة�الجمركيـة

 . البغال�الحيةو oحصنـة،�الحمXY،�والبغال��-   01- 01

 .حيوانات�حية�من�سzلة�البقـر�-  01- 02

 . حيوانات�حية�من�سzلة�الغنـم�وا�اعز�-  01 – 04

 .ملقمة�أو�غ�XYملقمةنباتات�الكروم� -  0602-20-10-00

 .نباتات�صغXYة�غابية�-  0602-90-20-00

 ).طازجة�كانت�أو�م^Xدةالبطاطا�(بطاطس��- 07 - 01

 .طماطم�طازجة�كانت�أو�م^Xدة�- 07- 02

 .البصل�والعسقzن�والثوم�وخضر�أخرى�منسوية�طازجة�أو�م^Xدة��-  07- 03

 . القرنبيط،�كرنب�بروكسل�الخ�طازجة�أو�م^Xدة) ملفوف(الكرنب��-  07- 04

 . الخس�والهندباء�وغXYها�من�خضر�السلطات�الطازجة�أو�م^Xدة�-  07- 05



06 -07  

 

وكرفس�) سال�سيفي(للسلطة�ولحية�التيس�) بنجر(جزر�ولفت�بقKي�وشمندر��- 

 .لف���وفجل�وجذور�مماثلة�صالحة�ل¥كل�طازجة�أو�م^Xدة

 .خيار�وقثاء�و�خيار�صغ�XYمحبب،�طازجة�أو�م^Xدة- 07 - 07

 .قرانية�مقشورة�أو�غ�XYمقشورة،�طازجة�أو�م^Xدةبقول��- 07- 08

 خضر�أخرى�طازجة�أو�م^Xدة�- 07- 09

13 -07  -�� �يابسة، �القرانية �مفلقة�ةمقشور بقول �أو �الغzلة �م¨[وعة � �كانت �وإن ،

 .أو�مكسرة) مفصصة(

 .تمور��طازجة��دقلة�نور �- 08- 04- 10- 10

 .تمور��طازجة�أخرى �- 08 - 04- 10- 50

03 – 10 -�XYالشع. 

 .الخرطال�- 10- 04

 .ى الذر �- 10 – 05

 .oرز  10- 06

 .الصورغو�ذو�البذور �- 10 – 07

 .نشاء�منتوجات�ا�طحنة،�لب�وغلوتن�الحنطة�- 11الفـــصل�

 .مواد��نباتية��مستعملة�بصفة�رئيسية�(ي�صناعة�السzل�و�oمساد�- 14 – 01

 .حلفاء�- 14- 04- 90 - 20

 .حلفاء�Pزبة�و�ديس�- 14- 04- 90- 30

09 – 15 -��XYتغ� �علklا �يطرأ �لم �ولكن �مقطرة �و�لو�كانت �ح�© �و�مشتقاته �الزيتون زيت

 . كمياوي 

 .دقيق��مل^ن��وإن�كان�مسكرا�بالكاكاو�- 1901-10-10-00

 .دقيق�مل^ن�و�إن�كان�مسكرا�بدون�كاكاو�- 1901-10-20-00

  سباغي���والنودلز 1901-11-10-00

  ا�عكرونة 1901-11-20-00

  أخرى� 1902-11-90-00

  الكسكس�غ�XYا�حضر� 1902-40-10-00

  كلغ�10الكسكس�ا�حضر�باليد�ا�علب�(ي�أكياس��Pتتجاوز� 1902-40-91-00

  أخرى  1902.40.99.00

  الخمائر 21-02

00 -90  -01- 22 -�Pعدنية�غازية�كانت�أو�� .مياه�أخرى�باستثنــاء�ا�ياه�ا

 .النخالة�- 23 - 02

  .بقايا�صناعة�النشاء�وبقايا�مماثلة  10-03-23- 00

  ا�واد�ا�وجهة�لتغذية�الحيوانات�  23-03-30-10-00

  ا�واد�ا�وجهة�لتغذية�ا�اشية� 23-04-00-11-00



  أخرى� 23-04-00-19-00

  م¨[وع�الزيت��فول��الصوجا 23-04-00-91-00

  أخرى  23-04-00-99-00

 ).الجXY(ت�الكلس�اكلوريد�- 28 - 27- 39 - 10

 .ا�واد�الصيدPنية�ذات�5ستعمال�البيطري�ا�عرفة�عن�طريق�التنظيم�- 30الفــصل�

�موانع� - 38 – 08م� ،� �oعشاب �مبيد �الفطر�، �مبيد ،� �القواضم �مضاد ،� �الحشرات مبيد

أشكال�أو�إنبات�وضبط�نمو�النباتات�،�تطه�XYوكل�ا�واد�ا�شا¬kة�ا�عروضة�(ي�

�مواد� �شكل �(ي �أو �مستحضرات �حالة �(ي �أو �بالتجزئة �البيع �بغرض معبئة

 كشرائط،�فتائل�وشموع�بالك^Xيت�و�ورق�مبيد�للذباب

 

 .وما�شا¬kهاعوارض�من�خشب�للسكك�الحديدية��-     44- 06

 . أوراقعKى�شكل�أو��لفائفورق�جرائد�(ي��-  48 – 01

 .ومطبوعات�مماثلة�وإن�كانت�من�أوراق�منفردة�كتب�وكتيبات�- 49 - 01

 .ألبوم�أو�كتب�مصورة�وألبوم�رسم�وتلوين�ل¥طفال�- 49 - 03

،�ا�طروق�بشكل�بسيط�أو�ا�صفح�أو�لفوPذ�غ�XYمخلوطاأو��ألواح�من�حديد�-  72 – 15و�م��72 –  14م�

  ا�شبوك�بالتسخYن�وكذا�تلك�ا�لواة�بعد�التصفيح

  لفوPذ�غ�XYمخلوطاأو��حديدمن�أخرى�ألواح�

وعاء�مستحوذ�عKى�تجهY[ات�التحكم�ا�ضبط�ومقاييس�موجهة�لغاز�الب�Xول��- 73 - 11

 ). وقود(وقود�والغاز�الطبي´ي�/ا�ميع

 ) أجزاء�محركات(أخرى��-   84 -  09 - 91 - 90

 .عنفات�ونواع�XYتعمل�بقوة�ا�اء�وضوابطها 84 - 10

 .وعنفات�دافقةوعنفات�غازية�أخرى عنفات�نفاثة��- 84- 11

 لتوزيع�غاز�الب�Xول�ا�ميع 84- 13- 11 - 10

 .صناعة�oلبان�وأجهز�kا�-  84 - 34

 . وقود/ الغاز�الطبي´يو وقود�/ تجهY[ات�التحويل�إ�ى�غاز�الب�Xول�السائل�-  84 - 81 - 10- 30

 للطائرات� 8526-10-10-00

 للبواخر�والسفن 8526-10-20-00

  للوقاية�من�السرعة��الرادار أجهزة� 8526-10-31-00

�راقبة�الطرقات�الرادار�أجهزة� 8526-10-32-00 

  أجهزة�الرادار�ا�ساعدة�عKى�الركن� 8526-10-33-00

  أخرى  8526-10-39-00

  أخرى  8526-10-90-00

 للطائرات� 8526-10-10-00

 للبواخر�والسفن 8526-10-20-00

  أخرى  8526-10-90-00



  معدات�ثابتة�لطرق�السكك�الحديدية�وما�شا¬kها 8608-00-10-00

 لطرق�السكك�الحديدية�وما�شا¬kهاأنماط�تستعمل� 8608-00-21-00

 ال^Xية�وال¶kرية�لطرقأنماط�تستعمل� 8608-00-22-00

 للفضاءات�أو�حضائر�الركن�أو�مرافق�ا�يناء�أو�ا�طاراتأنماط�تستعمل� 8608-00-23-00

 .وقود�/شاحنات�صهاريج�خاصة�بنقل�غاز�الب�Xول�ا�ميع�-  87-04-21-91-20

  

كيلوواط�(ي�الساعة��250عمليات�البيع�ا�تعلقة�بتوزيع�الكهرباء�والغاز�الطبي´ي�لzس¸zkك�الذي�يقل�عن� -

 ترم�لكل�ثzثة�أشهر�؛�2500و

 ؛�العمليات�ا�نجزة�من�طرف�ورشات�بناء�السفن�والطائرات -

- � �ا�ؤسسأعمال �¬kا �تقوم ��ال� �تنجز�لصالحهاالطبع ��أو�ال� �الصحفية �ا�تعلقة�ات �البيع �عمليات �وكذا ،

 ؛�بالجرائد�والنشريات�والدوريات�ونفايات�الطباعة

 ؛�أو�بيع�السكنات/عمليات�البناء�وإعادة�ال¸kيئة�و -

 ؛�ا�نتوجات�ا�تعلقة�بأنشطة�الحرف�التقليدية�ال���تحدد�قائم¸kا�عن�طريق�التنظيم -

 ؛�إيجار�ا�ساكن�5جتماعية�ا�قبوض�من�طرف�الهيئات�ا�كلفة�بتسيXYها -

 ؛�الـطبية�العقود -

 ؛�عمليات�ترميم�Fثار�وoماكن�الخاصة�بال�Xاث�الثقا(ي -

 ا�خصصة�للصناعات�ال�Xكيبية�للسيارات) SKD(و) CKD(مجمعات�ا�ركبات�ا�فصلة� -

 ؛�بائعو�oمzك�وما�شا¬kها -

 ؛�الصفقاتا�ستفيدون�من� -

 ؛�الوكzء�بالعمولة�والسماسرة�ا�حددة�أنشط¸kم�عن�طريق�التنظيم -

 ؛�مستغلو�سيارات�oجرة -

�ا�سلية� - �والعروض �وoلعاب �وا�نوعات �والعروض �والسXYك �ا�وسيقية �والحفzت �والبا�ي �ا�سرحية العروض

 ؛�بمختلف�أنواعها

�و�خليط/ ا�ازوت - �وال^Xوبان � �والبوتان �الثقيل �Pسيما�غاز�أويل �ا�ميع، �غاز�الب�Xول �شكل �عKى �ا�س¸kلك هما

 ؛�)وقود/غاز�الب�Xول�ا�ميع(كوقود�

بما�فklا�مؤسسات�التكوين�. خدمات�التعليم�وال�Xبية�ا�قدمة�من�طرف�ا�ؤسسات�ا�عتمدة�من�طرف�الدولة -

 ؛�والتعليم�التحضXYي 

 ؛�90. 19. 10.  00ة�رقم��ة�للقروح�ذات�التعريفة�الجمركية�الفرعي oفرشة�الطبية�ا�ضاد -

 ؛�عمليات�نقل�ا�سافرين�بالسكة�الحديدية -

أدوات�وأجهزة�الجبارة،�وأجهزة�مخصصة�لتسهيل�السمع�للصم�وoجهزة�oخرى�ا�قبوضة�باليد�وا�حمولة� -

 ؛عKى�الجسم�أو�ا�زروعة�فيه�من�أجل�تعويض�نقص�أو�عاهة�

 ؛�البحر  ية��ا�عدنية�ومحطات�العzج�بمياه�الخدمات�العzجية�ا�قدمة�(ي�ا�حطات��ستشفائ -

 ؛�عمليات�القرض�بضمان�ا�منوح�للعائzت -

 ؛�لتوضيب�الحليب�صصةلمخoكياس�البzستيكية�ا�نتجة�(ي�الجزائر�وا -

 ؛�الكتب�ا�طبوعة�وا�نشورة�(ي�صيغة�رقمية -



 دجاج�التسمYن�وبيض�5س¸zkك�ا�نتجة�محليا -

  : % 9 بـ�در �قافض�للرسم�ع?ى�القيمة�ا�ضافة�لمخللمعدل�اأيضا�تخضع�

ا�تصلة�بالنشاطات�السياحية�والفندقية�والحمامات�ا�عدنية،�و�طعام�السياÀي�ا�صنف�الخدمات� - 

 . 2019ديسم^�Xسنة��31وoسفار�وتأج�XYالسيارات�للنقل�السياÀي�انتقاليا�وإ�ى�غاية�

 معات�والوحدات�ا�وجهة�لتجميع�أجهزة�الحواسيب؛لمجاعمليات�استXYاد� - 

 الخرسانة؛ لحديد الوط�� لÁنتاج ا�وجهة الفوPذ سبائك - 

 الغذائية؛ الصناعة طرف ا�ستوردة�من الشمس، وعباد الكولزا وبذور   الصوجا  فول  - 

ا�حضرات�ا�عدنية�ا�ركزة،�ا�وجهة�Ãنتاج�ا�حضرات�ا�عدنية��العناصر�الداخلة�ا�ستوردة�من�طرف�منتÂي - 

 ؛2017ديسم^31��Xا�ركزة،�إ�ى�غاية�

  

   

  م-حطة

،�إQى�ا�عدل�%9و�العمليات�غ#]�ا�عنية�وغ#]�ا�درجة�rي�قائمة�ا�ستفيدين�من�ا�عدل�ا�خفض� ا�نتجات�تخضع

  . %19العادي�

  
  :الجديدين�للرسم�ع?ى�القمة�ا�ضافة�تاريخ�سريان�مفعول�ا�عدل#ن

  

  .2017يبدأ�سريان�مفعول�ا�عدلYن�الجديدين�للرسم�عKى�القمة�ا�ضافة�من�الفاتح�جانفي�

فklا�الحدث�ا�ن�Å_Æللرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة،�ابتداء��تأسسبمع�©�آخر،�يطبق�هذين�ا�عدلYن�عKى�العمليات�ال���ي

  . 2017من�الفاتح�جانفي�

  للمبيعات،�من�التسليم�القانوني�أو�ا�ادي�للبضاعة؛�بالنسبة�-

  ،�لثمن�ل كKيالجزئي�أو�من�التحصيل�البالنسبة�للخدمات،��-

وتمت�الفوترة�بعد�هذا�التاريخ�،�فإنه�يطبق،�حسب��2017جانفي�تسليم�ا�ادي�للسلع�قبل�أول�العندما�يكون�

  .% 19ة��يطبق�ا�عدل�الجديد�عاكس(ي�الحالة�ا�. %7 أو���% 17الحالة،�اما�ا�عدل�

ال���جرت�ابتداء�من�أول�جانفي��جصيzتعKى�الت�للرسم�عKى�القمة�ا�ضافةبالنسبة�للخدمات،�يطبق�ا�عدل�الجديد�

  . الفوترة�أو�أي�وثيقة�تبYن�عملية�الفوترة،�قبل�هذا�التاريخ��و�تحرير الخدمات��،�ح�©�لو�تمت�هذه�2017

  

 العقود تعديzت�أو��تغيXYات�عKىيجب�القيام�ب 2017جانفي� أول  ��بدأ�تنفيذها�قبلللعقود�ال� ،�بالنسبةغ�XYأنه

  .ا�عدلYن�الجديدين�للرسم�القيمة�ا�ضافة�قصد�التمكن�من�تطبيقالرئيسية،�

 

 

 

 

  

 



 سvw-كd  ع?ى�الرسم�الداخ?ي

  

  سvw-كع?ى�d معدل�الرسم�الداخ?ي��رفع

  

  : ا�نتوجات�كاÉتيبعض�ا�طبق�عKى��zس¸zkكعKى�الالرسم�الداخKي��رفع�معدPت

  :لـ��سvw-كع?ى�d الداخ?ي�الرسم��ارتفع�معدل: بالنسبة�للتبغ�

 كغ؛/دج��1.240دج��إ�ى��1.040التبغ�oسود�من�� -

 كغ،/دج��1.760دج�عKى���1.260التبغ�oشقر�من� -

  كغ،/دج��2.470دج�عKى���1.470السجائر��من� -

��Êعدل�النس�  .لكل�علبة�سجائر� %  10نسبة��يساوي يبقى�ا

  

س¸zkك�إ�Pالسجائر�و�السيجار�وت�Xجم�بالزيادة�(ي�السعر�عKى�5 الرسم�الداخKي��معدلالزيادة�(ي��مس�Pت: م-حظة�

  .دج�مع�احتساب�الرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة20دج�و��5بالنسبة�للسجائر��ما�بYن�

 

ت�لكل�ا�يادين،�وا�وز�الطازج،�ارتفع�سعر�رااسيبما�فklا�   3سم�2000عن�ال���تزيد�سعة�أسطوان¸kا� اتسيار بالنسبة�لل

  .%30إ�ى��%20س¸zkك��من�عKى�5 الرسم�الداخKي�

 

أو�بدون�نظام�/ س¸zkك�إ�ى�الدراجات�ا�ائية�رباعية�الدفع�مع�عKى�5 للرسم�الداخKي��% 30يمتد��تطبيق�معدل�

 .الرجوع�للوراء

  

  ).بكل�أشكالها(س¸zkك�ا�طبقة�عKى�القهوة��عKى�5 الرسم�الداخKي��معدPت�Pتتغ�XY:  م-حظة

 10أي�بزيادة�(دج�للهكتل�3.971���Xدج��للهكتل��Xإ�ى��3.610الرسم�الداخKي�لzس¸zkك�من�ارتفع�سعر�: بالنسبة�للبXYة

%.( 

  رسم�ا�رور��للكحول�و�الخمور 

لكحول�ا�وجودة�داخل�ا�لخمور�وبالنسبة��لرسم�ا�رور�ا�طبق�عKى�ا�% 10زيادة��قرر مثلما�هو�عليه�بالنسبة�للبXYة�،�ت

  . ةكحوليا�شروبات�ال

 

تلك�حصريا�منتجات�اللعطور�والزينة�وكذا��صنعيبقى�هذا�الرسم�عKى�حاله�بالنسبة�للكحول�ا�ستعملة�(ي��: م-حظة

�� ا�واد�صنعا�ستعملة�(ي�Êكها�عن�طريق�ذات�طابع�طzk¸يجوز�اس�Pستعملة�(ي��صنع�و�الفم�،�باÃضافة��إ�ى�تلك�ا

  .الخل�

 

 

 

  



  الرسم�ع?ى�ا�نتجات�البc]ولية

  

  :عKى�ا�نتجات�الب�Xولية�للوقودتم�رفع�الرسم�

  أويلدج�بالنسبة��للغاز �1 - 

 ).العادي،�ا�متاز�وبدون�رصاص( دج�بالنسبة��Ìنواع�الب¨[ين�الثzثة��3 - 

  

  :يKي� يتمثل�(ي�ما) عKى�ا�نتجات�الب�Xولية�و�الرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة�الرسم�(oثر�الجبائي��يتمثل،�عليهو 

 .دج� 1,47  قدرهل��بتأث�XYجبائي�/دج�20,23إ�ى��18  76,سعار�عند�الضخ��منترتفع�o � أويلبالنسبة��للغاز� - 

 28,45ترتفع�oسعار�عند�الضخ��من�) العادي،�ا�متاز�وبدون�رصاص( بالنسبة��Ìنواع�الب¨[ين�الثzثة� - 

� 02 ,31بالنسبة�للب¨[ين�ا�متاز�و�منل��/دج�35,49 إ�ى��� 31,42بالنسبة�للب¨[ين�العادي،�من�ل/دج 32,47إ�ى

 .دج� 04 قدره�جبائيل��بالنسبة�للب¨[ين�بدون�رصاص؛�بتأث�XY/دج 35,08إ�ى�

 -  

٪�19تم�حساب�هذه�الزيادات�عKى�أساس�ا�عدل�الجديد�ا�طبق�عKى�الرسم�عKى�القيمة�ا�ضافة�ا�قدر�بـ� :م-حظة

 ).٪17بد�Pمن�(

 
  للهاتف�النقال ةا�سبق�تعبئةع?ى�ال�ا�طبق رسمال

  

) �لك�Xونية بطاقات�الدفع�ا�سبق�أو�التعبئة( الرسم�ا�طبق�عKى�التعبئة�ا�سبقة�مهما�كان�نوعهاتم�رفع�معدل�

  .% 7إ�ى��% 5من�

  

  dشهار��لصالح�ا�نتجات�غ#]�ا�صنعة�محليا�أو تأسيس�رسم�خاص�ع?ى�عقود�dنتاج�

 

من�القيمة���%10تخضع�العقود�ال���تتضمن�إنجاز�أو�إشهار�عKى�كل�ا�نتوجات�غ�XYا�صنعة�محليا�لرسم�خاص�قدره�

  .�جمالية�للعقد�

٪�من�رقم�10اقتطاع�نسبة�القيام�بعKى�شركات�إنتاج��شهار� 2017جانفي��1اعتبارا�من�يتعYن��الصدد،هذا�(ي�

 .oعمال�ا�حقق��(ي�العقود�ا�تعلقة�با�نتجات�غ�XYا�صنعة�محليا

ا�ؤسسات�السمعية�البصرية�والصحافة�ومؤسسات�التوزيع�ا�تخصصة،�ا�لصقات�(مؤسسات�البث��عKى عYنيت

رقم�oعمال�ا�حقق��(ي�العقود�ا�تعلقة�با�نتجات�غ�XY٪�من�10 اقتطاع ،2017جانفي� 1من�بتداء�ا...) �شهارية،�الخ�

  .عقد��نتاج�(ي٪�10 الرسم�ا�قدر�بـدفع��إثبات فklا تمال�����شهار عقود�ا�5قتطاع�عفى�من�هذتو . ا�صنعة�محليا

 

 

 

 



 طابع�جواز�السفر

 
�XYى�لم�يطرأ�أي�تغيKى�طابع�الحق�عKطبق�ع� .جواز�السفر�(ي�قانون�ا�اليةا

  

الصادر�(ي�الجزائر�أو�لفائدة�أفراد�الجالية���البيومc]ي�العادي جواز�السفريبقى�حق�الطابع�ا�طبق�عKى�التوا�ي،�عKى�

  .بدون�تغي#]�بغض�النظر�عن�عدد�الصفحات،�حا`ت�الطوارئ الجزائرية�ا�قيمة�(ي�الخارج،�وكذلك�جوازات�سفر�(ي�

  
 جوازات�السفر�"إجراءات�تسريع�عملية�استخراج"تأسيس�حق�طابع�خاص�

 
أيام،�إ�ى�رسم��5،�أي�استخراج�جواز�السفر�خzل�مدة�أقصاهاسريعسيخضع�ا�واطنون�الذين�اختاروا��جراء�ال

  :كما�يKي قيمته�خاص�تحدد�

 

 أيام�بناء�عKى�طلب�ا�واطن،�5صفحة�صادر�خzل�مدة��Pتتجاوز�� 28دينار�لدف��Xيتكون�من�25,000 -  

 .أيام�بناء�عKى�طلب�ا�واطن�5صفحة�صادر�خzل�مدة��Pتتجاوز��48دينار�لدف��Xيتكون�من�� -60,000 

 

 طابع�تجديد�بطاقة�التعريف�جراء�تصريح�بالضياع�أو�8ت-ف

  

 

  .الوطنية��لك�Xونية�إ�ى�حق�طابع�استخراج�بطاقة�التعريفعملية�خضع�ت�P :تذك#]

  

  
أو�السرقة،���تzفالضياع�أو��جراء� (C.N.I.B.E)تخضع�عملية�تجديد�بطاقة�التعريف�الوطنية�البيوم�Xية��لك�Xونية�

 .دج� 1000إ�ى�حق�طابع�قدره�

 
 الجباية�العقارية

 

 ضريبة�ع?ى�الدخل�8جماQي�إQى�اللعقارات�ا�بنية�وغ#]�ا�بنية�لفوائض�القيمة�ا�تنازل�ع�vا�إخضاع� •

  

لضريبة�عKى�الدخل��جما�ي�بمعدل�قدره�ا إ�ى�للعقارات�ا�بنية�وغ�XYا�بنية�عوضتخضع�فوائض�القيمة�ا�تنازل�ع¶kا�ب

  .٪�محرر�من�الضريبة�5

  :يتكون�فائض�القيمة�الخاضع�للضريبة�من�الفرق��يجابي�بYن

  .سعر�التنازل�عن�العقار�-

 .زل وسعر�5قتناء�أو�قيمة��نشاء�من�طرف�ا�تنا�-



  :�Pتخضع�للضريبة�عKى�الدخل��جما�ي�لفوائض�القيمة -

�حققة�بمناسبة�التنازل�عن�عقار�تابع�ل�Xكة�من�أجل�تصفية�إرث�شائع�موجود؛ا - 

 "لY[باك" ا�حققة�عند��تنازل��ا�قرض�ا�ستأجر�أو�ا�قرض�ا�ؤجر�عن�عقار�(ي�إطار�عقد�قرض�إيجاري��من�نوع� -

lease back ؛ 

 .سنوات) 10(مت�حياز�kا�Ìك�XÝمن�عشرتالعقارات�ا�بنية�وغ�XYا�بنية�ال����الناتجة�عن�عن -

 

  إعادة�تنظيم�الجباية�ا�طبقة�ع?ى�ا�داخيل�العقارية�ا�تأتية�ا�متلكات�العقارية�ا�بنية�وغ#]�ا�بنية�ا�ستأجرة •

   

  :يا�متلكات�العقارية�ا�بنية�وغ�XYا�بنية�ا�ستأجرة��كما�يتأتمن�تحدد�ا�داخيل�العقارية�ا�تأتية�

،�بالنسبة�للمداخيل�ا�تأتية�من�إيجار��السكنات�ذات�من�مبلغ��يجار�الصا(ي،�محررة�من�الضريبة،�و�تحسب�7% −

 .5ستعمال�الجماÞي

أتية�من�إيجار��السكنات�ذات�بالنسبة�للمداخيل�ا�تالصا(ي�محررة�من�الضريبة،�وتحسب�من�مبلغ��يجار� 10�٪ −

  .5ستعمال�الفردي

،بالنسبة�للمداخيل�ا�تأتية�من�إيجار��ا�حzت�ذات�صا(يمحررة�من�الضريبة،�وتحسب�من�مبلغ��يجار�ال 15�٪ −

�ß�ح�©�ولو�كان�ا�حل�ذو�استعمال��كما�يطبق�هذا�ا�عدل�عKى�العقود�ا�^Xمة�مع�شركات. 5ستعمال�التجاري�أو�ا

�  .سك�

 


